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План 

• Встановлення граничних рівнів оптово-

відпускних цін 

• Декларування оптово-відпускних цін 

• Граничні націнки на лікарські засоби 



Проекти постанов КМУ 

1) «Про стабілізацію цін на лікарські засоби 

та вироби медичного призначення» (проект № 1) 

(узгоджений Мінекономрозвитку і Мін'юстом) 

2) «Про декларування зміни оптово-

відпускних цін на лікарські засоби, що 

відпускаються за рецептом лікаря та включені 

до Державного реєстру лікарських засобів 

України» (проект № 2) 

(погоджений міністром охорони здоров'я) 



Встановлення граничних рівнів оптово-

відпускних цін з 1 жовтня 2014 р. 

Проект № 1 
 

Реалізація всіх Rx препаратів та ВМП (в тому числі в 

порядку державних закупівель) буде здійснюватись за 

цінами, що не повинні перевищувати рівень 

задекларованих оптово-відпускних цін з урахуванням 

мита, ПДВ та надбавок. 



Встановлення граничних рівнів оптово-

відпускних цін з 1 жовтня 2014 р. 

Проект № 2 
 

Реалізація всіх Rx препаратів (в тому числі в порядку 

державних закупівель) буде здійснюватись за цінами, що 

не повинні  перевищувати рівень задекларованих оптово-

відпускних цін з урахуванням ПДВ та надбавок. 
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Декларування оптово-відпускних цін 

з 1 серпня 2014 р.  

Проект № 1 

 

Декларуванню підлягатимуть зміни оптово-

відпускних цін на всі Rx препарати та ВМП без 

урахування мита та ПДВ.  

Вже задекларовані ціни не потребуватимуть 

обов’язкового передекларування до кінця 2014 р. 



Порядок декларування цін на Rx та ВМП 

- Проект № 1 (1) 

1) Постанова КМУ від 13 серпня 2012 р. № 794 втратить чинність 

2) Механізм внутрішнього реферування та зовнішнього реферування 

(країна походження, Болгарія, Молдова, Польща, Словакія, Чехія, 

Латвія, Угорщина і Сербія) 

3) Заявлена до декларування оптово-відпускна ціна не повинна буде 

перевищувати середньоарифметичне  значення оптово-відпускних 

цін в референтних країнах та в Україні. 

4) Участь 3-х державних органів:  

- МОЗ 

- Держлікслужба (довідка про правильність обрання референтного рівня цін) 

- Держцінінспекція (перевірятиме правильність розрахунку оптово-відпускної ціни ) 



1) Розміщення на сайті ДЛС інформації щодо рівнів оптово-

відпускних цін на Rx та ВМП в референтних країнах. 

 

2) У разі коли відповідний Rx чи ВМП не представлений на 

ринку в референтних країнах та в Україні оптово-

відпускна ціна буде формуватися з урахуванням цін на 

аналогічні товари (для лікарських засобів – з такою 

самою діючою речовиною, формою випуску та 

дозуванням). 

• Рівні цін на аналогічні препарати сильно різняться! 

Порядок декларування цін на Rx та ВМП 

- Проект № 1 (2) 



Документи: 

– Заява 

– Пояснювальна записка щодо обґрунтування необхідності зміни 

оптово-відпускної ціни на лікарський засіб. 

(необґрунтованість є підставою для відмови у наданні висновку 

Держцінінспекції) 

– Довідка ДЛС про правильність обрання конкретного лікарського 

засобу у референтних країнах та в Україні, який враховувався 

заявником при розрахунку, та рівень цін, що встановлені в 

референтних країнах та в Україні. 

– Копія реєстраційного посвідчення / свідоцтва про державну 

реєстрацію. 

– Довіреність 

Порядок декларування цін на Rx та ВМП 

- Проект № 1 (3) 



Декларування оптово-відпускних цін 

з 1 серпня 2014 р.  

Проект № 2 

 

Декларуванню підлягатимуть зміни оптово-

відпускних цін виключно на всі Rx препарати.  

Вже задекларовані ціни не потребуватимуть 

обов’язкового передекларування до 1 березня 2015р. 



Порядок декларування цін на Rx  

- Проект № 2 (1) 

1) Постанова КМУ від 13 серпня 2012 р. № 794 втратить чинність 

2) Механізм внутрішнього реферування та зовнішнього реферування 

(перелік країн ідентичний з Проектом № 1)  

– Ціна в Україні – це яка? 

3) Заявлена до декларування оптово-відпускна ціна не повинна буде 

перевищувати середньоарифметичне  значення оптово-відпускних 

цін в референтних країнах та в Україні. 

4) Участь 3-х державних органів:  

- МОЗ 

- Держцінінспекція (перевірятиме правильність розрахунку оптово-відпускної ціни) 

- не передбачено участь Держлікслужби 



1) У разі коли на ринках референтних країн та України не 

буде представлена відповідна за розміром споживча 

упаковка лікарського засобу, то для розрахунку будуть 

використовуватись дані щодо рівня ціни близької за 

розміром упаковки з врахуванням вартості одиниці 

лікарського засобу. 

 

– А якщо препарат не представлений взагалі в референтних 

країнах? 

Порядок декларування цін на Rx  

- Проект № 2 (2) 



Документи: 

– Заява 

– Інформаційна довідка щодо розрахунку оптово-

відпускної ціни  

– Копія реєстраційного посвідчення 

– Довіреність 

 

Держцінінспекція так само перевірятиме правильність 

розрахунку оптово-відпускної ціни на Rx препарат, про що 

надаватиме свій висновок. 

Порядок декларування цін на Rx  

- Проект № 2 (3) 



Декларування зміни оптово-відпускної ціни здійснюватиметься, не 

частіше ніж 1 раз у поточному місяці  

за умови: 

- зміни ціни на сировину, матеріали, розміру накладних видатків,  

- зміни більш як на 5% встановленого НБУ середньомісячного 

значення курсу іноземної валюти.  

 

У разі зниження рівня оптово-відпускної ціни у референтних країнах 

заявник повинен буде переглядати рівень задекларованої зміни оптово-

відпускної ціни. 

– Хто відстежуватиме факт зниження цін? 

– Якщо заявник не подає заяву на передекларування? 

Порядок декларування цін на Rx  

- Проект № 2 (4) 



Граничні надбавки - Проект № 1 

На всі Rx та ВМП 

Опт – 10% оптово-відпускної ціни з урахуванням мита, ПДВ.  

Роздріб - диференційовані надбавки з урахуванням ПДВ: 

 

 

 

 

 

На всі задекларовані ЛЗ та ВМП 

Державні закупівлі – 10% з урахуванням мита, ПДВ. 

- ОТС (до 01.03.2015 р. чи закінчення строку свідоцтва)? 

До 10 грн включно 25% 

10 - 20 грн включно 23% 

20 - 40 грн включно 20% 

40 - 60 грн включно 16% 

60 - 100 грн включно 13% 

Більше 100 10% 

Наразі інші рівні 



Граничні надбавки - Проект № 2 

На всі Rx  

Опт – 10% оптово-відпускної ціни з урахуванням мита, ПДВ.  

Роздріб - диференційовані надбавки з урахуванням ПДВ 

(рівні надбавок не відрізняються від встановлених діючою 

постановою КМУ від 17.10.2008 р. № 955). 

 

На всі задекларовані ЛЗ та ВМП 

Державні закупівлі – 10% з урахуванням мита, ПДВ. 

- ОТС (до кінця 2014 р. чи закінчення строку свідоцтва)?  

- Треба визначити в Порядку ведення реєстру цін підстави для 

виключення конкретної ціни з Реєстру. 



Європейська практика референтного 

ціноутворення – Директива 89/105/ЄС 

Регулюються максимальні рівні цін виключно 

для ЛЗ, що задіяні в програмі обов'язкового 

державного страхування! 
 

Заявник може клопотати про включення ЛЗ до переліку, 

якщо відповідає критеріям. 



1) 23 країни – основа механізму визначення цін 

2) 6 країн – як додатковий механізм 

3) 2 країни – не використовується 

Зовнішнє реферування в Європі 

1) Лише для державних закупівель 

2) Всі, вартість яких реімбурсується 

3) Інноваційні, вартість яких реімбурсується 

1) Середнє арифметичне з усіх реф. країн 

2) Min. ціна з усіх реф. країн 

3) Середнє арифметичне з 3-4 реф. країн з min. цінами 



Благодарю за внимание! 

Наталья Спивак 

младший юрист ЮК «Правовой Альянс» 
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